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МЕДИИТЕ В ИТАЛИЯ
ПОПАРТЪТ ПРЕДСКАЗА КУЛТA КЪМ СЛАВАТА
БЕРНАРДО КАЩАНЬО
ГОЛИ И КРАСИВИ

В БИТКАТА ЗА ЗРИТЕЛИ ПРОДУЦЕНТИТЕ НА
РИАЛИТИ СТАВАТ ВСЕ ПО-ИЗОБРЕТАТЕЛНИ
текст Мариана Първанова

Есенно-зимният сезон бележи нова фаза в битката между риалити шоутата в България. Новите предавания значително обогатиха картината и този път като че ли няма
да оставят равнодушен нито един зрител. Голямото разнообразие разширява и аудиторията, така че всеки може да намери нещо за себе си.
След силна рекламна офанзива тръгнаха „Сървайвър” и „Пълна промяна”, следва ги
поредният сезон на „Танцувай с мен”. Свежа порция любовни драми поднася и новото „Островът на изкушенията”. Да не забравяме, че идва и балканската версия на
френския хит „Форт Бойар”, която bTV прави съвместно с Fox, Турция, и Fox, Сърбия.
Забелязва се и друга тенденция - телевизиите се стремят да разширят часовия пояс
за риалити шоутата, които досега се излъчваха по правило вечер и навлизат в следобедните часове.
Новото предаване „Часът на мама” на bTV има риалити елементи и дава полезни
съвети, най-вече на майките. Този път в ролята на водещи не са ангажирани актьори,
а дългогодишната звезда на радио FM+ Ива Дойчинова, която доскоро бе водеща на
сутрешния блок на „Канал 1”, както и Богдана Трифонова от „БГ радио”.
Тази есен номер 1 по популярност в Русия е риалити състезанието „Ледена епоха”
на ОРТ. То наследи миналогодишното „Звезди върху лед”, излъчвано с огромен успех
и във Великобритания и Германия. Предаването има доста по-висок рейтинг от другото риалити шоу, „Цирк със звездите”, което вървеше в края на зимата и началото
на пролетта.
Една от звездите в „Ледена епоха” е нашата световна шампионка по фигурно пързаляне Албена Денкова, която се състезава в двойка с актьора, шоумен и водещ,
Игор Верник. Регламентът събира 15-ина двойки от фигуристи, актьори и певци.
Проследява се обучението на аматьорите и подготовката им за състезателния танц.
Конкуренцията е освен между двойките, и между треньорите по фигурно пързаляне популярните Иля Авербух и Александър Жулин. Състезателите се оценяват от жури, а
зрителите гласуват със SMS-и кои номинирани да отпаднат. Галаконцертът на всички
участници ще бъде на 21 декември.
„Засега не мисля да прекратявам спортната си кариера. Но тъй като нямам намерение да сменям партньора си Максим Стависки, за мен единственият вариант бе
да се състезавам с аматьор. Поканата на ОРТ да участвам в шоуто „Ледена епоха”
бе за мен голяма чест”, каза Албена Денкова.
В момента се готви с пълна сила и обратен вариант на хита на ОРТ. Ядрото на
новото риалити шоу е същото като в „Ледена епоха” - Иля Авербух и фигуристите
Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Алексей Тихонов и Мария Петрова. Но този път
те учат азбуката на актьорската игра.
„Сървайвър”, „Стани богат” и „Мюзик айдъл” продължават да са много популярни
в САЩ. Те попадат вече няколко сезона в Тор 10 на най-гледаните риалити шоута. В
челната десятка влизат още няколко предавания, които нямат аналог у нас. Номер 1
по рейтинг е Dancing with the Stars („Танцувай със звездите”), Models NYC („Манекените на Ню Йорк”) и WIFE, MOM, BOUNTY HUNTER („Съпруга, майка и ловец на глави”).
Dancing with the Stars на американския телевизионен канал АВС е направено по
схемата на „Звезди върху лед”. Двойки, съставени от популярни личности и професионални танцьори на бални танци, изпълняват хореографски задачи, зададени им от
жури. Проследява се тяхната подготовка до излизането на сцената. Всяка седмица
участниците се отсяват по метода на елиминирането чрез вота на телевизионните
зрители.
Dancing with the Stars е американската версия на Strictly Come Dancing на британската BBC. Наименованието му е алюзия на филма Strictly Ballroom. Финалът на шоуто
миналата година е гледан от 12 млн. жители на Острова, което го прави най-гледаното предаване за седмицата във Великобритания.
Риалити шоуто Models NYC на телевизия MSNBC показва отвътре живота на модната
индустрия в Ню Йорк. Проследява се личният и професионалният живот на няколко
манекени - кастинги, фотосесии, срещи с мениджърите и всички подробности на
техния специфичен дневен ритъм.
Сандра Скот, главната героиня на риалити шоуто на телевизия WE - Wife, Mom,
Bounty Hunter, е необичайна майка. Тя жонглира между двете си дъщери, желанието
да е любяща съпруга и в същото време ловец на избягали престъпници.
Заради скарването на двете звезди от The Simple Life, Парис Хилтън и Никол Рич, засега са преустановени снимките на най-рейтинговото риалити, което се излъчваше
по телевизия FOX, а после и по кабелната Е! Продуцентите му не са загубили надежда да го върнат на екрана. В момента се подготвя и негов порно вариант, разбира
се, с други участници.
Комедийното шоу показва как две млади, известни и богати момичета от елита (Парис Хилтън и Никол Рич) се справят с ръчния труд и ниското заплащане като чистачки, фермерки, служителки в погребално бюро и сервитьорки в заведения за бързо
хранене. Камерите проследяват как наследничката на милионите на хотелиера
Хилтън - Парис, известна най-вече със светските си изцепки, и приемната дъщеря
на поппевеца Лайънъл Ричи - Никол, певица и актриса, живеят като средностатистически американки без тлъстите си банкови сметки, семейството и мобилните си
телефони.
В първия сезон на риалити шоуто The Simple Life двете приятелки и заклети купонджийки живяха цял месец във фермерско семейство. През втория сезон момичетата
пътуваха из американския юг, карайки розов пикап, и живяха в ремарке. През третия
атрактивните старлетки обикаляха Източното крайбрежие с автобус, отсядайки в 15
различни семейства. В четвъртия - пътуваха из Калифорния, като поемаха върху себе
си задълженията на майка в семейство, и помощнички за отглеждане на деца на домакини. Продуцентите даже ги изпратиха на палатков лагер в планина, за да пробват
издръжливостта им и да ги извадят напълно от равновесие.
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ВИОЛИНА ХРИСТОВА:
В ИТАЛИЯ ЛИЧНИЯТ ЖИВОТ НА ПОЛИТИЦИТЕ Е ТАБУ

текст Мариана Първанова
Точно преди година в мрежата се появи сайтът на български език за новини от Италия ProntoSofia.
com. Електронното издание се прави от малка група журналисти на Апенините и намира все
повече почитатели у нас. Негов директор е Виолина Христова, позната ни от в. „Стандарт” и
в. „Репортер 7”. Италианската част от биографията й започва със стаж в престижния римски
всекидневник „Република”. Сътрудничила е и на телевизионния канал „РАИ нюз 24”, радио РАИ и на
български медии. В продължение на 10 години, от 1995 г., Виолина Христова е била и кореспондент в
Рим на българската секция на Би Би Си.

Как избрахте профила на електронното издание ProntoSofia?
В началото амбицията ни бе да сме малка информационна
агенция за приятните новини от Италия, свързани с бизнеса,
стила, модата и дизайна, с които италианците открай време
се славят. Искахме да акцентираме и върху българската
следа в италианските събития. С течение на времето се убедихме, че читателите ни в България се интересуват най-живо
от новини за милиардери и лукс, от манталитета и начина на
живот на италианците. Затова и се ориентирахме повече към
тази сфера, опитвайки се да отговорим, поне частично, на
въпроса защо италианците са най-чаровната нация в света.
Друга част от сайта ни е насочена към красотите на страната. Не искаме, а и не можем да се конкурираме с големите
агенции, затова търсим предимно любопитни факти от Италия.
У нас напоследък стана много актуален въпросът за заплатите и изравняването им с европейските стандарти. В Италия
как се котира журналистическият труд?
Там съществува професионална организация на журналистите, която помества на страницата си в интернет тарифите за
журналистическите материали - от информация до коментар.
Под тези тарифи, които са точно определени, не може да
ти се плаща, а минимумът е доста висок. Така например за
малка информация или статия не може да паднеш под 150-300
евро. Заплащането за сътрудничество също е високо.
Редакторите на трудов договор в телевизиите и в големите
ежедневници получават около 3 хиляди евро. В същото време
средната заплата в Италия е около 2 хил. евро, една секретарка пък взима около 1000 евро. Но средните заплати на
журналистите в Италия са доста по-ниски от тези в останалите
страни в Европейския съюз.
Това означава ли, че журналистическата професия е престижна в Италия?
Да, като се има предвид, че за разлика от България, където
всеки може да стане журналист, в Италия гилдията на професионалните журналисти е изключително затворена. Съществува определена бройка на професионалните журналисти,
която не може да бъде надхвърлена. За да те приемат в тази
гилдия, трябва първо да минеш през двегодишен неплатен
стаж в журналистическо издание. След това е необходимо да
се явиш на серия от изпити пред авторитетни комисии, включващи въпроси по право, икономика, социология и политика,
които са много тежки. И едва след като влезеш в Ордена на
професионалните журналисти, можеш да бъдеш назначен на
заплата в някое издание. Има доста колеги, които с години
сътрудничат на най-влиятелните всекидневници и не успяват
да издържат изпитите.
А може ли да преживяват от свободна практика?
Журналистите на свободна практика в Италия, или т.нар. публицисти, са два вида. Те не се издържат основно от журналистически труд. Едната част от тях живеят несигурно - един
месец имат доходи, друг - не. Втората категория „публицисти“
са най-скъпо платените журналисти, тъй като имат договори за
сътрудничество като коментатори. Много от тях са си изградили име в някой от големите ежедневници като „Кориере дела
сера”, „Република”, „Стампа“, които после са напуснали.
Мнозина от тях печелят колкото един главен редактор.
Всеки може да стане „публицист”, както тук ги наричат, дори
и да упражнява друга професия, стига да отговаря на точно
определени условия. Много от политиците и от лидерите на
партиите са журналисти публицисти.
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Знаем, че във Великобритания „жълтата
преса” е много силна. Напоследък и ние се
увличаме по „лекия жанр”. Какво е положението в Италия?
И тук има страшно много жълти издания - предимно седмичници и списания. В Италия също
се търси „жълтото”. Разликата е, че в сериозните издания като „Кориере дела сера”,
„Стампа”, „Република”, „Джорнале” има точно фиксирана граница. Съществуват правила
и кодекс на журналистите, които трябва да се
спазват. Не може и дума да става за порно
снимки или голи момичета.
А неща от личния живот на политиците въобще
не излизат. Знаят се, но просто никой не ги
публикува. Питала съм много колеги каква е
причината за това. Отговорът винаги е един
и същ: че в Италия традицията открай време
е да не се дискутира публично личният живот
на политиците. Според мен това си е чисто
лицемерие. Не може например християндемократите, които проповядват семейни ценности,
в същото време да са разведени или да са с
любовници. Личният пример е задължителен.
Едва през последните месеци имаше два
случая, при които бяха разголени неща от
личния живот на говорителя на Романо Проди
- Силвано Сиркана, и от този на депутата
християндемократ Козимо Меле. Изнасянето
на тези факти предизвика фурор в медиите,
защото подобно нещо не се бе случвало.
Работила си в България и в Италия. Каква е
разликата?
Италианците са нестандартни. Много са чаровни, но е трудно да се работи с тях. При тях
не съществува думата „не”. Никога директно
не ти отказват. Това не го правят от лицемерие
или от лошотия. Просто така са устроени. И
затова на журналистите им е изключително
трудно. Ако искаш интервю от някого, той няма
да ти откаже направо, а ще те върти с месеци.
Колкото е по-голяма медията, толкова е поголяма и бюрокрацията в нея. И за най-малкия
хонорар в „РАИ нюз 24” например трябва да
подпишеш 20 страници договори и данъчни
документи.
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В работата си за Би Би Си си интервюирала доста политици.
Труден ли е достъпът до тях?
В Италия може да представяш и най-важната медия, но ако
нямаш личен контакт или човек, който да те представи, нищо
няма да стане. Личният контакт е задължителен независимо
от нивото. Само при звездите от киното и шоубизнеса това
не важи. Може да си бил с тях на една маса и да си говорил
най-приятелски, но стане ли дума за интервю, веднага те препращат към пресагента си. Пълна трагедия.
Кои са най-запомнящите се интервюта, които си правила?
Имах един случай, при който щях да получа инфаркт. Преди
години направих интервю с шефа на парламента Лучано
Виоланте, който щеше да заминава за България. Записах го с
професионален радиокасетофон. Оказа се, че записът не е
станал! А бяхме разговаряли близо час. Едва се справих.
Много професионално мина интервюто с премиера Романо
Проди, когато той оглавяваше първото си правителство. Пресцентърът му не ми поиска предварително въпросите, както се
прави в такива случаи. Той се отнася изключително сериозно
към интервютата, независимо дали си американски журналист или си от България.
Най-лесно направих интервю с Мехмед Али Агджа. Поисках
чрез Министерството на правосъдието интервю с него по времето, когато се намираше в най-строго охранявания затвор
в Анкона. Само няколко часа след молбата ми от министерството ми отговориха утвърдително. Най-лесното интервю, с
най-бързото разрешение дойде от най-охранявания затвор.
Как италианците възприемат българския журналист, който
пише за тях?
Италианците са любопитни и за тях е много интересен погледът на човека отвън. И те като българите страдат от манията да
знаят какво мислят чужденците за тях. В това отношение много
си приличаме.
По какво се отличава стилът на писане в италианските медии от този у нас?
При тях е много силен усетът за детайлите и им отдават голямо
значение. В първата си част статията на един италиански
журналист описва как е бил облечен човекът, как се е държал
и т.н. Чак в средата на материала ти обясняват за какво става
дума. Още с основаването си в. „Република” наложи начин
на писане, акцентиращ върху детайлите и личните впечатления, и постепенно той се възприе и от други вестници. Така се
отнасят италианците и към хората - посрещат те по дрехите,
но и те изпращат по дрехите. Много се държи на опаковката.
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Just what is it

The Only Blondei

Interesting Jou

ТЕРМОМЕТЪРЪТ НА ВРЕМЕТО
ПОПАРТЪТ ПРЕДСКАЗА МАСОВИЯ КУЛТ КЪМ
БЪРЗАТА СЛАВА ПРЕДИ ПОЛОВИН ВЕК
текст Жана Нинова
„Суетата определено е любимият ми човешки грях!”, с широка усмивка си признава в „Адвокат на дявола” героят на Ал
Пачино - Сатаната в човешки образ. Този неустоим и предизвикателен порок превърна политиката в нова форма на шоубизнес - за 15-те минути слава на Анди Уорхол се оказва, че
бленуват почти всички. През 50-те години на миналия век в САЩ
се оформя като неистов култ към знаменитостите попартът, за
чийто кръстник и създател се приема Анди Уорхол. Селекция
от най-типичните за ерата портрети е събрана в изложбата на
National Portrait Gallery, Лондон - Pop Art Portraits. За първи път в
Европа се показва експозиция, която претендира, че обхваща
целия период и представя артистичното движение в цялата му
дълбочина. Точно 52 портрета на 28 артисти, между които Рой
Лихтенстайн, Робърт Раузънбърг, Джаспър Джоунс и британските артисти Питър Блейк, Едуардо Паолоци и Дейвид Хокни, припомнят на ценителите на модерното изкуство що е „pop art”. „В
попарта се забелязва зараждането на масовата истерия към
феномена на славата, която в настоящия момент най-силно
поддържат списанията и телевизията. За една нощ някой може
да стане световна звезда и да загуби идентичността си. С хирургична точност представителите на движението отстраняват
емоциите и настроенията от портретите, като ги превръщат в
част от една голяма игра, или по-скоро - голяма конспирация.
Защото са видели, че онова, което е започнало да се случва
преди повече от 50 години, днес е огромен проблем за съвременния свят. Попартът е като термометър на времето, който е
невероятно точен в измерването!”, очертава параметрите на
изложбата кураторът Питър Мурхаус.
Pop Art Portraits е в лондонската National Portrait Gallery до 20
януари 2008 г.
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MEDIABOXX ПРЕПОРЪЧВА

НЯКОИ ГО ПРЕДПОЧИТАТ ГОРЕЩО
текст Калина Гарелова
Some Like It Hot (1959 г.)
Режисьор: Били Уайлдър
С Мерилин Монро, Джак Лемън, Тони Къртис
„Александра Видео”

Когато двама дегизирани музиканти попадат в спалния вагон на
дамския оркестър Sweet Sue’s Society Syncopators, Джак Лемън,
с ококорени очи и нощна шапка, си припомня детската си мечта
- да е заключен цяла нощ в сладкарница с „желирани ролца, еклери мока, пай с бостънски крем и черешови тортички”. Улавяйки
погледа му при последните думи, Тони Къртис го срязва: „На диета
сме!”
Но зрителите не са.
Времето има балсамиращ ефект. То надрасква с набръчкан пръст
етикета „класика” върху праха, посипал някогашните радикални,
подривни произведения.
През 1959 г. „Някои го предпочитат горещо” е бил забранен в два
щата и „проклет” от католическата църква, а после обявен за найдобрата американска комедия.
Дали след почти 50 години са му останали някакви жизнени сокове?
Режисьорът Били Уайлдър поддържа градусите на фурната с постоянен наръч от хапливи и двусмислени остроумия, които хвърлят
искри във всички посоки. Той използва неприличните намеци така,
както Спилбърг използва специалните ефекти.
Още на перона, където Мерилин Монро, опакована като бонбон
и поръбена с пух, подскача стресната от свирката на влака,
филмът набира скорост, задвижен от тягата на сексапила. Джак
Лемън пак отбелязва: „Виж я как се движи като желирано кремче
с ресори!”
Мерилин играе наивното сладурче Шугър Ковалчик, добро момиче
с бутилка бърбън под жартиера и хавайска китара в ръцете.
Готова е всеки момент да се изхлузи от роклята си и да се настани
в скута на някой мил мъж. Но ако може този път да не е тенорсаксофонист, от който ти остават чифт стари чорапи и изстискана
паста за зъби, а късоглед милионер с нежно сърце.
Преживяването е воайорско и даже шокиращо - къде са пуританските нрави от 1950-те! Прилепналата, прозрачна рокля на
Мерилин, с която пее I Wanna Be Loved by You, е на един дъх от
единствената й гола сцена в киното. Заради начина, по който се
възползва от лъча на прожектора и движенията на тялото й, един
критик обявява тази сцена за „стриптийз, в който голотата щеше
да е излишна”. Наистина става въпрос за икона - сексапилът на
Мерилин Монро е като радиоактивно излъчване.
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Заглавието на филма е от детска песничка за попара с грах:
Peas-porridge hot,
Peas-porridge cold,
Peas-porridge in the pot,
Nine days old;
Some like it hot,
Some like it cold,
Some like it in the pot,
Nine days old.

Слухове и клюки
Всички момичета от оркестъра са блондинки, но платиненият оттенък е бил запазен само за
Мерилин.
Мерилин Монро, омъжена тогава за драматурга Артър Милър, е била бременна по време на снимките, на което се дължи особено бухналият й сексапил.
Докато вземал мерките на актьорите, награденият с „Оскар” дизайнер на костюмите Ори-Кели
отбелязал, че Тони Къртис има по-добър derriere от Мерилин. В отговор тя разкопчала още едно
копче от деколтето си.
След снимките на прочутата сцена на яхтата Тони Къртис заявил, че да се целуваш с Мерилин, е
все едно „да целунеш Хитлер”.
Мерилин закъснявала с 2-3 часа всеки ден и не можела да запомни и най-простите реплики. Рекордите й са 47 дубъла, за да вдигне телефона и да каже: „It’s me, Sugar”, и 59 дубъла, за да претършува няколко чекмеджета с репликата: „Where’s the bourbon?”
трейлър
www.ifilm.com/player/
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ЛИДЕРИТЕ В ИЗКУСТВОТО ЗАПАЗВАТ ПОЗИЦИИТЕ
СИ С ДЕСЕТИЛЕТИЯ
КИЙТ РИЧАРД, МЕРИЛИН МЕНСЪН И КЕЙТ МОС ПРЕД ОБЕКТИВА НА АЛБЪРТ УОТСЪН
текст Жана Нинова

Въпреки своите 64 години Албърт Уотсън не
отстъпва лидерската позиция сред модните
и рекламни фотографи. Уотсън е автор на
рекламните кампании на Gap, Levi’s, Chanel
и Revlon, а телевизионните реклами, които е
заснел, са над 600. Той се прочува най-вече
с невероятните портрети на приятелите си от
„Роулинг Стоунс” - Мик Джагър и Кийт Ричардс,
както и с един запомнящ се кадър от дебюта
на топмодела Кейт Мос в края на 80-те години.
Роденият в Единбург, Шотландия, фотограф е
официално натоварен от кралското семейство
с мисията да запечата сватбата на по-малкия
син Андрю със Сара Фъргюсън. За разлика от
бързо провалилия се брак на принца и Фърги
кариерата на Уотсън е в постоянен възход от
няколко десетилетия. Библията в този бранш
- Photo District News, включи Албърт Уотсън в
класацията на 20-те най-значими имена във
фотографската индустрия. Въпреки че е сляп с
едното си око от раждането, Уотсън записва
специалността графичен дизайн и филмова и
телевизионна режисура в Royal College of Art
в Лондон. През 1970 г. заедно със съпругата
си Елизабет се премества в Лос Анджелис,
където Албърт преподава в основно училище,
но не спира да се усъвършенства във фотографията, неговата голяма страст. През същата
година го представят на артдиректора на
Max Factor, който го ангажира за рекламната
им кампания. Така фотографиите на Уотсън
попадат в полезрението на артдиректорите на
Mademoiselle, GQ and Harper’s Bazaar, а през
1976 г. той получава и първата си поръчка от
Vogue. Това е грандиозна крачка в кариерата му и семейството се премества в Ню Йорк.
Въпреки стресовото ежедневие на моден
фотограф Уотсън намира време и за авторски
проекти - публикува два албума, Cyclops (1994)
и Мaroc (1998), а в настоящия момент работи
върху Shot in Vegas, чиято премиера се очаква
в началото на следващата година.
Изложбата на Албърт Уотсън с портрети
е в парижката галерия Acte2 до 21 януари
2008 г.
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Unseen by Elliott Erwitt, Paris, France, 1951, published by teNeues

Unseen by Elliott Erwitt, Las Vegas, Nevada, USA, 2007, published by
teNeues

Unseen by Elliott Erwitt, Marilyn Monroe, Reno, Nevada, USA 1960,
published by teNeues

JAMAIS VU

Елиът Еруит е истинска легенда във фотографската агенция Magnum Photos,
в която работи от 54 години. Роденият в Париж фотограф емигрира със
семейството си в САЩ, когато е едва десетгодишен, и сбъдва детската
си мечта с дипломирането си в специалността фотография и филмово
изкуство в артколежа в Лос Анджелис през 1950 г. Работи като асистент на
военните фотографи в Париж и Ню Йорк, където съдбата го среща с легенди
като Едуард Стейчин и Робърт Капа. Силно повлиян от майсторите в този
бранш, Еруит обикаля света със своята любима камера „Лайка” в търсене
на истории и лица. Сред най-ценните му фотографии са портрети на Че
Гевара, срещата на Ричард Никсън и Никита Хрушчов през 1959 г. в Москва
и няколко непубликувани досега портрета на филмовата легенда Мерилин
Монро, които германското издателство teNeues публикува в албум, наречен
Unseen. „Не мога да свикна с модернизацията във фотографията. Приемам
фотошопа като етап от развитието, но не си служа с него – твърде сложен е
за мозъка ми. Аз заснемам, а моите асистенти и дизайнерите в списанията,
за които работя, вършат довършителната работа. Когато една история се
разказва в снимка, няма нужда от думи!”, категоричен е Еруит.
Unseen е в каталога на издателство teNeues.
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ГОЛИ И КРАСИВИ

Италианският фотограф Алесандро Бертолоти е най-големият
колекционер на еротични албуми в Европа и със сигурност
може да конкурира дори архивa на Playboy. Селекцията на
Бертолоти на еротични фотографии от началото на века досега
е акцент в есенната програма на Maison Europеenne de la
Photographie в Париж. Експозицията съвпада с издаването на
албума Books of Nudes, в който са представени 400 работи
от личната колекция на фотографа колекционер. Подредени
хронологично, те проследяват развитието на еротиката във
фотографията - от аматьорски снимки до култови кадри на Ман
Рей, Ханс Белмер, Бил Бранд, Араки, Робърт Мейпълторп, Пиер
Молиние, Ян Саудек и Жан-Луп Сийф.
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Еротичните фотографии от колекцията на Алесандро
Бертолоти са в Париж, 5/7 rue de Fourcy, Maison Europеenne
de la Photographie, до 6 януари 2008 г.

текст Жана Нинова
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The haunted room

Baby blue

Four points

Untamed heart

Night falls

MEDIABOXX ПРЕДСТАВЯ

БЕРНАРДО КАЩАНЬО
Фотограф и графичен дизайнер. Много мил и естествен - предостави с голямо
удоволствие своите снимки за Mediaboxx. Отне му само малко време да
отиде от колежа до дома на родителите си през уикенда, за да ги вземе в
подходяща резолюция.
Бернардо работи за TV компания, прави корици на книги и албуми. Прохожда
в дигиталната фотография през 2004 г. Бързо създава свой собствен мечтателен и малко сюрреалистичен стил. Негови работи са участвали в изложби
в родната му Бразилия и в Португалия. Фотографиите му често гостуват на
специализирани издания. Само на 21 години е, тепърва ще чуваме за него.

Peace of paper

текст Антоанета Пунчева

www.sotoxic.deviantart.com/gallery/
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ХРИСТО КАФТАНДЖИЕВ
СЕКС + РЕКЛАМА = ПАРИ
текст Мариана Първанова
Старо правило е, че сексът продава всичко. Е, почти всичко. Доказва го и книгата „Сексът и насилието в рекламата” на издателство „Сиела” от проф. Христо
Кафтанджиев, който е колекционирал всичко „по-така”, излязло по света. Ако читателят иска още доказателства, може да си вземе и най-новата му книга „Герои и
хубавици в рекламата“ на същото издателство, която излезе наскоро.
Преподавателят във Факултета по журналистика към СУ е специализирал в Холандия, Англия, Ирландия и Русия. Три години е живял и преподавал семиотика във Финландия. Проф. Христо Кафтанджиев е автор на много книги, водил е курсове и семинари
в Швеция, Германия, САЩ, Холандия и още много страни.

В новата ви книга „Герои и хубавици в рекламата” разглеждате клишетата от приказките, намерили благодатна почва в рекламите. Кои са те?
В приказките има герой, злодей, красавица и вълшебно средство. Героят се бие със
злодея заради красавицата с помощта на вълшебното средство. Побеждава принцът и
накрая се жени за принцесата. Същото важи и за рекламата. Домакинята-майка е героят.
Злодеят - това е мръсотията, а вълшебното средство е прахът за пране. Бият се героят и
злодеят и накрая майката побеждава мръсотията с помощта на вълшебното средство.
Детето крещи: „Майко, ти переш най-добре“, а майката отговаря: „Не, „Ариел“ пере найдобре“. Абсолютно същото.
Този модел работи безотказно във всички екшън филми. Ето, в „Джеймс Бонд“ имаме герой
- агент 007, който притежава кола и оръжия, конструирани специално за него. Има няколко
хубавици. Обаче, за разлика от приказката, той не се жени за принцесата.
Как киното се отразява в рекламите?
Има реклами, направени като екшъни. Гледах чужда реклама с едно хубаво момиче,
оказа се китайска екшън актриса. Тя отива в ресторант и си поръчва обед. Готвачът, който
е абсолютен злодей, й носи пресолена манджа. Тя се оплаква, той пуска келнерите да я
набият. Но тя владее бойни изкуства и ги опердашва всичките, а накрая и него - свръхзлодея. Тъй като тя разби ресторанта, дойде и вълшебното средство - златната карта „Visa”, с
която плати. Ето, има елементи на екшън и вълшебна приказка.
Рекламата на един от нашите мобилни оператори направо заимства визията и героя от
филма „300”. Това случва ли се на Запад?
Да. Сега гледах страхотна телевизионна реклама, базирана на „Форест Гъмп”. Във филма
имаше такъв момент: героят бягаше от единия бряг на Източното крайбрежие към Западното и обратно. И намери много последователи - същите полуидиоти, които започнаха да
тичат след него. А това бе реклама на бразилска лека кола. Копира сюжета, при това
актьорът много приличаше на Том Ханкс, който изпълнява ролята на Форест Гъмп.
Българските рекламодатели сякаш не изостават от тази тенденция?
Имаше реклама за колбаси с Дон Кихот и Санчо Панса. Санчо дроби салама, а Дон
Кихот му подхвърля: „Духовното, Санчо...“ Но той му отговаря: „А, не. Саламът си го бива.“
Използват идеята на книгата - духовният Дон Кихот и материалният Санчо.
На какво ниво е българската реклама спрямо европейската?
На много добро европейско ниво. Но без толкова компютърни изпълнения, явно поради
липса на бюджет. Сигурен съм обаче, че ако имаме повече пари, ще я докараме не полоша, защото имаме супер компютърни специалисти.
Някои от нашите реклами, особено тези, които експлоатират женските прелести, са
доста нескопосани. Например рекламата с дините на мастика „Пещера” с фолк певиците Емилия и Галена е малко дебелашка.
Имайте предвид, че и на Запад има всякакво ниво реклами. Според мен рекламата с дините не беше лоша за аудиторията си. Но са сгафили с един друг продукт. В момента върви
реклама, мисля, че за бързи кредити. Едно хубаво момиче дава кредитите. А момчето си
мисли, разбирате за какво става дума. Вътре има едни намеци, а става дума за финансова реклама, не за мастика.
По принцип не се сексуализира финансова реклама, защото тези институции са нещо сериозно. Техният психологически образ, като например на банката, се свързва с майката.
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Това е институцията, която пази нашите пари. Тя е грижовна и е символ на сигурността. За
нас се грижи майка ни. Ако отидем в публичен дом с готини гаджета, парите ни ще отидат
по дяволите. Психологически банката не се свързва с леко поведение, не че имам нещо
против него. То е характерно за други продукти, като водка, ресторанти и хотели. Няма
нищо лошо в сексуалността, но трябва да се използва на подходящо място. Това е и основната мисъл в книгата ми „Сексът и насилието в рекламата” - сексът не е панацея за всички
стоки и услуги.
Има ли тенденция за увеличаване на сексуалността в рекламите и клиповете?
Не. Ако погледнете историята на рекламата, ще видите, че сексуалността варира между 10-20%. Не повече. Изчислявал съм го. По отношение на алкохола процентът е много
по-голям, при банките е по-малък. Това е постоянна величина. Но всяка нормална жена
се дразни от прекаленото сексуализиране и е нормално тези реклами да й се виждат
повече, отколкото на мъжете.
В Европа и САЩ има ли нормативни рамки, ограничаващи секса в рекламата?
Законови рамки няма. Но там има много силно гражданско общество и добре работеща
съдебна система. Затова жените могат да осъдят рекламните агенции и без закон. Например за обиждане на жената като сексуален обект. И ние вече имаме подобни примери,
въпреки че слабият пол у нас не е така феминистки настроен, а и съд почти няма, затова
нещата минават по-леко. Три пъти съм бил в България вещо лице за реклами и трите пъти
са били осъдени онези, които са ги направили. Това беше небезизвестното дело срещу
„Загорка”; „Зрънчо” и „М-тел”.
Някои марки, като Sisley или Benetton, умишлено търсят скандален или сексуален имидж.
Последваха ги Gucci и Tom Ford.
Когато има скандал, журналистите веднага се намесват. И ако самата стока търпи
скандал, като водката например и Азис, това е великолепно за маркетинговите им комуникации. Става страхотен черен пиар и т.нар. вирусна реклама. Това е реклама, която
се предава доброволно по интернет от потребителските групи. Пускат нещо скандално
и хората започват да си го препредават по мрежата, при това абсолютно безплатно за
рекламодателя.
От това се възползва Азис с плаката до паметника на Васил Левски. Този случай бе
печеливш и за него, и за Бойко Борисов. Спомняте си, преди време водка „Екстаз” пусна
садо-мазо реклама и я подкрепиха с билбордове. Журналистите моментално наскочиха и
им направиха страхотен пиар. На водката това не й вреди, тя и без това си има скандален
имидж.
В кои европейски държави има най-провокативни реклами?
Навсякъде правят подобен род реклами. Но най-скандална в момента е Русия, където
важи пословицата: „Не дай, Боже, сляпо да прогледне.” След толкова години комунизъм,
когато всичко им е забранявано, сега не бива да ги обвиняваме. Използват много порноелементи. Все пак се забелязват известни нюанси в отделните страни. Преподавал съм в
Дъблин, където католицизмът е много силен и действат страхотни ограничения. Забелязах,
че ирландското порно е много свенливо. Някои еротични реклами от Франция в Англия са
забранени.
Но сексът може да се използва и за благородни цели, като кампанията на Benetton. В техните реклами с черни, бели и монголоидни хора идеята е, че расите са различни, но могат
да се обединяват.
Кои са новите тенденции в рекламата?
С развитието на интернет вирусната реклама много се разви. И от това се възползват рекламните агенции. Силно вървят креативните и скандалните реклами като на водка Absolut.
Някои хора специално си купуват списания, за да я имат. Това се нарича скрита вирусна
реклама.
В последните години навлиза т.нар. герила маркетинг (партизанска реклама), при която с
нисък бюджет си правиш комуникации. Спретваш скандал, не плащаш нищо, а журналистите го отразяват. Има и партизански маркетингови комуникации. Например Coca-cola
наема студенти и те започват да пълнят с празни бутилки кофите за боклук. И където минеш,
виждаш купища празни бутилки от Coca-cola. Това не струва много на компанията, а когато снимките излязат във вестниците, ето ти реклама.
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Бистра Бошнакова не обича да говори за себе си. Да разказва, не иска още повече. Но понеже се налага, изчерпва цялата
си биография в три изречения. Една изложба, една награда.
Десет години в БТА като фоторепортер, там работи и в момента. “Това, което не ми дава фотожурналистиката, ми дава
работата за сп. “Лик”.

ДЕЛФИНЪТ
текст Антоанета Пунчева

Да добaвим още малко: който познава работата й, я уважава.
Няма изключения. Нейните снимки от театрални представления
са много, много добри. Бистра е сътрудничила три години на
Народния театър, а любовта към театъра си е запазила и досега. Снимала е и много спорт, една година е била фотограф на
баскетболните тимове.
В началото на годината беше избрана и поканена да направи
фотосесия на министър-председателя.
Очевидно е, че има отношение към облеклото си, както и личен
стил, но модната фотография не я влече. Изобщо.
Изпратена да снима в Охрид една конференция, тя запечата и
края на лятото там за Mediaboxx.
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ПРОБУЖДАНЕТО НА ЛАШАПЕЛ

МОДНИЯТ ФОТОГРАФ РАЗСЪЖДАВА СЪС СНИМКИ ЗА СТРАХА, СМЪРТТА И СМИСЪЛА НА ЖИВОТА

ПОНЕ 100 ИСЛЯМСКИ САЙТА ПРИЗОВАВАТ КЪМ СВЕЩЕНА ВОЙНА И
ПУСКАТ НА ВИДЕО САМОУБИЙСТВЕНИ АТАКИ

Когато през септември Осама бин Ладен изпрати поредната
си видеозаплаха до САЩ, млад поклонник на джихада влезе в
мрежата, за да разпространи максимално новината.
„Америка трябва да се вслуша внимателно в шейх Осама
и да погледне на посланието му много сериозно. Янките са
арогантен народ”, написа той в собствен блог.
За разлика от Бин Ладен блогърът не действаше от далечните
чукари на Азия, а в Северна Каролина, разкрива в. „Ню Йорк
таймс”. Оказа се, че това е 21-годишният американски гражданин Шамир Хан, който създал блога в дома на родителите
си и служи като станция за препредаване на мултимедийната
продукция на ислямистки групировки.
Тия дни той тиражира „радостното съобщение” на терористична група, убила 31 алжирски войници. Пусна и научен
трактат на английски за нуждата от кървав джихад (свещена
война). В блога му има списък на линкове към тайни сайтове,
от които читателите му могат да се насладят на най-касапските самоубийствени атаки в Ирак. Спретнато подреденият му
сайт съдържа файл под наслов „Съединени щати на губещите” с последните видеоновини от Афганистан и послеслови
като: „Вижте този янки как се крие от битката като бебе. Аллахуакбар, аллахуакбар!”
Блогът на Шамир Хан, който е роден в Саудитска Арабия, но
е отрасъл в Куинс, едва ли е от тези, които „Ал Кайда” нарича
„медиите на ислямския джихад”. Той е възпитаник на едноетажна Америка и воюва с родителите си, разтревожени от
верския му патос. Упорит е и не отстъпва: „Няма да се откажа
да проповядвам истината, дори това да дразни неверниците.”
Макар да няма доказателства, че Хан действа по заповед на
терористи или нарушава закона, той е част от растящия брой
медийни оператори, които предават съобщенията на „Ал
Кайда” и на други групировки, съчинени, преведени и адресирани специално до западната аудитория, пише „Ню Йорк
таймс”.
Експертите по тероризма от военната академия „Уест пойнт”
твърдят, че има поне 100 любителски ислямистки сайтове на
английски език. Със своите 500 редовни посетители този на
Хан е сред най-активните. Преглед и анализ на материалите в
тях показва, че те целят да въздействат върху младите американски и европейски мюсюлмани, като свирят на струната на
гнева им от войната в Ирак и атаките срещу исляма. В мрежата се пускат религиозни трактати и брошури за набиране
на последователи, като памфлета от 39 страници, призоваващ
жените да се включват във войната срещу Запада. Особено
популярен е онлайн романът „Ракан бин Уилямс” за група
европейци, покръстени в исляма, които прегръщат каузата на
„Ал Кайда” и обещават на бога да „носят знамето на техните
далечни братя и да мъстят на слугите на дявола”.
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Привърженици на ислямизма монтират кървави любителски кадри със самоубийствени атентати в средата на лъскави хип-хоп клипове и модни филми и ги пускат в
сайтове като YouTube. „Готино е, сякаш гледаш холивудски екшън”, казва Абу Салех, 21-годишен привърженик на „Ал Кайда” от Берлин. Той ходи в интернет кафене
поне два пъти в седмицата, за да следи последните подобни монтажи.
Тези кадри на страха се фабрикуват от „Ал Кайда” и последователите й отдавна.
Но през последните няколко месеца ориентацията им към Запада и качеството на
записите се повишиха чувствително. Както и количеството. От началото на годината
медийният оператор на „Ал Кайда” - „Ал сабах”, пуска нова продукция на всеки
три дни. Бунтовниците в Ирак са още по-активни - те заливат Запада с кървави
видеофилми всеки ден, твърди „Ню Йорк таймс”.
Автор на тази тактика бе Абу Мусаб ал Заркауи, но той загина от американска
бомба в Ирак миналата година. Сега негови последователи работят в импровизирани студия във всеки иракски град, а филмите с атентати и нападения над американци пращат на уебстраници, проповядващи джихада.
Сред най-влиятелните сайтове е Tajdeed, поддържан в Лондон от физика д-р Мухамад Масари - саудитец, облечен в дълга бяла арабска роба. Той тиражира кадри
с камикадзе, монтирани в клипове с рап музика, и разкрива механизма на доставката им. „Някой близък до „Ал Кайда” отива в интернет кафене и ги качва в сайт,
защитен с парола. После се обажда на приятел, да речем в Австралия, и казва:
„Здравей, Джони, майка ти пристига днес.” Това е сигнал, че видеото е качено. Номерът се повтаря няколко пъти, за да се загубят следите на авторите, докато накрая
някой пуска линк към него на моя сайт.”
През пролетта „Ал Кайда” предприе голяма акция за привличане на цветнокожите
в САЩ. На видеоинтервю дясната ръка на Бин Ладен - Ахман ал Зауахири, похвали
лидера на черните мюсюлмани Малкълм Х и призова черните му братя и другите
малцинства да се присъединят към джихада, за да „отърват човечеството от потисничеството”.
Апелът бързо намери почва в сайта на хип-хоп списанието Vibe с 1,6 млн. посетители месечно и в YouTube. И блогърът Шамир Хан пуска линк към него.
Допреди 6 години, макар и саудитец, Шамир е типичен американски тийнейджър,
говори сленг и носи провиснали панталони. Но през 2001 г., когато е на 15 г., прекарва 1 седмица в джамия на курс, спонсориран от фундаменталистка, но легална
групировка. Започва да се облича прилично, да се моли редовно, да не слуша
друга музика освен хип-хоп групата от Лос Анджелис „Войници на Аллах” и хитовете
им като „Върнете исляма”.
През 2005 г. създава свой блог, а екстремната реторика в него бързо привлича аудитория. Признава, че любимите му видеоклипове са яростните атаки на бойци камикадзе срещу американски постове в Ирак. Казва: „Те ми носят огромна радост,
защото показват нещо, което Америка никога няма да признае - че е разбита.”
Запитан как гледа в очите си съседите, които са пратили синове войници в Ирак,
той отговаря: „Не ме интересува какво ще стане с децата им. Те са адски изчадия.” Подобна позиция поддържа и в блога си, но нищо не може да се направи, тъй
като формално не нарушава закона.
Провайдърът му го е изключвал 2 пъти след оплаквания, но за кратко. Понякога и
баща му успява да го притисне, като отреже достъпа му до интернет. Но се страхува, че може да стане и по-лошо, тъй като Шамир заплашва да хване оръжие, ако му
забранят да помага на Бен Ладен с медийна пропаганда.
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Фрагмент от композицията „Потопът”

ДЖИХАД В ИНТЕРНЕТ

Фотоси от серията „Пробуждане”

текст Бистра Петрова

Ако е вярно, че снимката е човекът зад обектива, тогава най-новата серия творби на Дейвид
Лашапел - „Потопът”, рисува личност, твърде
различна от представата за него като ироничен, циничен, раздуващ до крайност рамките
на позволеното даровит моден фотограф.
Изложен до 6 януари в Палацо реале в Милано сред общо 350 негови фотоса, последният
цикъл снимки на американеца е много личен
поглед към екзистенциалните въпроси - страх,
смърт, смисъла на съществуването, идеите за
възвисяването и бога. Все неща, полярно противоположни на меркантилния свят на висшата
мода, рекламата и шоубизнеса, където известният фотограф и режисьор си вади хляба.
Цикълът е вдъхновен от фреските на Микеланджело в Сикстинската капела, част от които
пресъздават Всемирния потоп.
За съвременната интерпретация на тази
библейска притча Лашапел е събрал модели
аматьори, някои от които направо от улицата
или чрез обяви. Освен главната композиция,
изобразяваща потопа, цикълът включва фотоси
като „Катедралата”, „Музеят” (потънали във
вода и опустошени) и серията от 13 снимки
„Пробуждане” (снимки на обикновени, бедно
облечени хора, летящи към небето в светлина
и с озарени лица - праведниците, които Господ
прибира, за да спаси от Апокалипсиса).
Тълкувайки замисъла на автора, критиците казват, че „Потопът” бичува нашата консуматорска епоха, упадъка на вечните ценности като
доброта и състрадание, неистовия стремеж
към материални придобивки. Самият фотограф
има по-различно обяснение. „Опитал съм се
да изразя лудостта, която те обзема пред лицето на гибелната опасност, на смъртта. Тогава
всичко материално, на което държиш, изведнъж губи смисъл и получаваш просветление.
„Потопът” на Микеланджело показва най-до-

брата страна на хуманизма при криза - хората
да си помагат един на друг”, казва фотографът
пред онлайн списанието „Артнет”. Той прави
паралел с 11 септември, когато в Ню Йорк след
разрушителните атентати „хората станаха подобри един към друг. Проумели, че трупаните
материални блага могат да изчезнат за миг, те
изведнъж изпитаха покой и просветление”.
„Потопът” и „Пробуждането” Лашапел изобразява със своите прочути смахнати, но страшно
ефектни средства - той облича съвременните
праведници в дрехи, заети сякаш от вехтошарите. После ги потапя в контейнер с вода, където
те „плуват” нагоре към рая. Изглеждат като
икони. Но водата едва ли ще забележиш, ако
не си подготвен предварително.
„Не мога да накарам моделите си да не
позират, да не забелязват камерата. Затова ги
потопих в хладка вода. Повечето от тях не знаеха да плуват, та бяха заети с оцеляването си и
снимките станаха естествени. Водата символизира и потопа, отприщва страха от удавяне,
от края на света, от прииждащата стихия на
бъдещето...”, разказва Лашапел.
Въпреки че, или може би именно защото той
е направил име в комерсиалната модна и
рекламна фотография, галериите за изящно
изкуство се избиват да показват негови творби.
Репутацията му е забележителна.
Сп. American Photo го нареди сред 10-те
най-големи съвременни фотографи, а заради
бароково пищните му сюрреалистични образи
бе наречен „Фелини на фотографията”.
Първата си снимка Лашапел прави на 6 годинки, когато по време на екскурзия в Пуерто
Рико майка му - имигрантка от Литва, го кара
да щракне семейството за спомен. Кога става
това, не е много ясно, тъй като из медиите
(не без негово участие) се спрягат различни
рождени дати - от 1963 до 1969. Когато е на

15 г., семейството му се мести от Кънетикът в
Северна Каролина. Дейвид бяга в Ню Йорк
и се хваща в Студио 54 на Анди Уорхол като
момче за всичко. Но баща му го прибира и
записва в Училището по изкуствата на Северна
Каролина.
На 18 години се връща в Голямата ябълка и
се потапя в скандалния свят на артистичната
бохема. Посещава местните гей клубове и
сам признава, че е правил любов за пари с
„любезни, фини възрастни хора”. Проституция? „Не го чувствах така. Смятах, че правя
услуга. Повечето от тях бяха самотни, жадни
за любов и внимание души”, казва той пред в.
„Гардиън”. При това се усмихва под мустак, та
да се чудиш истината ли говори, или си прави
реклама със сензации. После обаче разказва
за появата на бедствието СПИН, за смъртта на
приятеля, с когото живее, на други от компанията. Толкова се шашва, че след като си прави
тест и се оказва здрав, влиза в армията и дори
се жени. За англичанка. Както сам твърди - под
влиянието на екстази. („Само майка й разбра,
че съм гей, и ме ненавиждаше.”)
Опитът в живота на Дейвид се трупа заедно с
този в професията. Анди Уорхол харесва снимките му и го наема да фотографира известни
личности за списание „Интервю”. „Прави каквото искаш, нека само да изглеждат добре”,
казва му големият художник.
Оттогава Лашапел прави точно това - произвежда подобрени версии на хората, които снима.
Образите му са причудливи и великолепни,
иронични, но примамливи, цветни, сексапилни,
излъчващи възбуждаща сила. Затова през последните 20 години той е изключително търсен
в средите на шоубизнеса и модата, макар че
е доста капризен, с него не се работи лесно
и си позволява да поставя звездите в доста
фриволен, често обиден контекст.

Негова е снимката на Кайли Миноуг, полугола,
яхнала колело, на Бритни Спиърс като продавачка на хотдог в къси панталонки, на Памела
Андерсън, изскачаща от гигантско яйце, както
я е майка родила. Пак той изобразява Тупак
Шакур като роб в памучна плантация (за да
подчертае произхода на черната музика) и
Дейвид Бекъм разпънат на кръст върху британския флаг.
Образите на Лашапел греят от кориците на
списания от ранга на „Вог”, „Ванити феър”,
„Роулинг Стоун”, „i-D”. Изнесъл е рекламните
кампании на L’Oreal, Iceberg, MTV, Ecko, Diesel
Jeans, Sirius, Ford, Sky Vodka.
Звезди като Мадона, Къртни Лав, Дженифър Лопес, Кристина Агилера се надпреварват да му
поръчват клипове и да му поверяват режисурата на своите шоута (Елтън Джон - The Red Piano
във Вегас). Издал е няколко авторски албума,
последният от които - Artists & Prostitutes, се продава по $ 2000 броя в ограничен тираж от 2500
екземпляра, всеки подписан лично от автора.
Художествените му фотографии са на цена $
28 000 за три фотоса голям формат и $ 8500 за
10 броя по-малък формат. Всяка нова негова
изява е празник за колекционерите.
Дейвид Лашапел не е поклонник на приличието
в работата. Подкрепя твърдението на Труман
Капоти, че „добрият вкус е смъртта на изкуството”. Отхвърля и суровия реализъм с аргумента,
че „всеки път, когато застанеш зад камерата,
променяш реалността”. Някои го критикуват,
че е гений, но на дигиталната обработка. Не
отрича, само припомня, че компютър отдавна
не е мръсна дума във фотографията.
На снимките му звезди и манекени изглеждат
божествено, кожата им блести, очите им греят.
И все пак са учудващо истински, защото магьосникът Лашапел прави желаното да изглежда реално - заблуда, която всеки обожава.
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Една от най-добрите лондонски галерии - Michael Hoppen, се
слави като откривател на американския фотограф Джеф Барк
и неговия особен поетичен стил. Барк започва кариерата си
като моден фотограф в списанията Victoria’s Secret, Vogue и
Sports Illustrated. Woodpecker - сегашната му, втора самостоятелна изложба в британската столица е триумф на еротичните
митове, в които пребивават героите на Барк. Изключително
прецизен към детайлите, светлината, избора на модели и декор, 43-годишният фотограф работи повече от няколко месеца в
бруклинското си студио, за да го превърне в загадъчно райско
кътче. Героите в неговите приказки са част от универсалната хармония, в която съжителстват декор, светлина, детайли
и артистичните намигвания на фотографа към любимите му
художници Караваджо, Рубенс и Рембранд. Плътността на
цветовете акцентира върху голите тела, които разказват спомените си, заключени в рамката на Барк. „Нищо в живота не се
случва просто така, случайно. Всеки детайл, сцена или среща
е част от естественото развитие на хората и живота!”, казва
фотографът за първата си изложба Abandon в галерия Michael
Hoppen преди повече от 15 месеца. Но за разлика от серията
Abandon, в която героите му са поставени сред декорите на
самотна и изпълнена със съмнения тъмна градска среда, във
втората му самостоятелна изложба - Woodpecker, те изпълват
пространствата на митовете и приказките, които провокират
въображението на Барк. Пред зрителите „Леда и лебедът” проговаря на модерен език с формите на голите мъжки и женски
тела.
Изложбата Woodpecker e в галерия Michael Hoppen, Лондон,
до 11 януари 2008 г.
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МЕДЕНИЯТ МЕСЕЦ НА САРКОЗИ И
ПРЕСАТА ВЪРВИ КЪМ СВОЯ КРАЙ
КОНТРОЛЪТ ВЪРХУ МЕДИИТЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ Е НЯКЪДЕ МЕЖДУ БЕРЛУСКОНИ И ПУТИН
текст Мануела Манлихерова

Началото на дебата за нов модел на контрол
върху медиите в такъв конгломерат от издателства, вестници и телевизия, който съществува във
Франция, е трудно, отбелязва Андре Шифрин от
английското издание на Mond diplomatique. Той
е един от многото журналисти, на които направи впечатление, че Никола Саркози ухажва и
манипулира медиите, както не го е правил никой
друг френски президент. Изборът на Саркози за
президент на републиката фокусира вниманието
на част от френската преса върху политическия
контрол в медиите. Директорът на френското
месечно издание Mond diplomatique Игнасио
Рамоне не пропусна да отбележи, че големите
медии неспирно възхваляват Саркози, предизвиквайки масова интоксикация. По думите на Рамоне
наблюдаваме своебразна хипноза пред един
президент, обхванат от хиперактивност. Рамоне
направи преди време констатацията, че демокрацията не функционира добре и една от причините за това е, че медиите вече не функционират
добре. Изключение според него правят само
неколцина журналисти.
По време на кампанията Саркози изглеждаше
изненадващо открит за тесните си връзки със
собствениците на вестници, на телевизионни
компании, както и с издателите, наричайки ги свои
приятели. Най-очевидният пример за демонстрация на връзки бе опитът на Journal du Dimanche
да публикува история за съпругата на Саркози,
отхвърляща вота по време на изборите. След
това вестникът сервилно покри с фотоси всяка
стъпка на Саркози. Когато той включи съпругата
си в честванията на 14 юли, чело на вестника бе
„Звездната двойка”. Франция сътвори нов медиен
контрол, някъде между Берлускони и Путин, е
мнението на журналиста Андре Шифрин. Саркози няма нужда да мери сили с Берлускони в тази
област - неговите приятели ще правят това за него,
е изводът от развитието на историята дотук. Фигурите в новия модел на взаимоотношения между
медии и управляващи са добре познати. Две трети
от всички френски вестници и списания са притежание на Dassault и Lagardѓre. Друг голям играч
на пазара са Hachette, които също притежават
сериозна част от издателските къщи и упражняват
стабилен контрол върху разпространителската
мрежа на книги и списания.
В САЩ веригата от вестници Knight - Ridder беше
продадена, само защото имаше едва 19,6% печалба годишно. Но повечето френски вестници са

финансово изгодни, твърди Андре Шифрин. Чрез
съсредоточаването на няколко издания в едни
ръце се упражнява власт. Издателят Serge Dassault
купува Le Figaro, очаквайки вестникът да изразява
неговите собствени възгледи.
В контекста на казаното, всички от пресата са
разтревожени от намеренията на милиардера Bernard Arnault да купи водещото френско
финансово издание La Tribune. Интересите му са
прозрачни. Във Франция правят паралел между
Bernard Arnault и Rupert Murdoch, който се сдоби
с Daw Jones и Wall Street Journal.
Но както казват старите хора - много хубаво не
е на хубаво. Саркози стана център на медийно
внимание и като първия френски президент, който
се развежда, докато е на власт. Предшествениците му съхраняваха привидностите на щастливия
семеен живот, но той не успя. Всъщност отношенията между Никола и Сесилия отдавна се документират от медиите. Първоначално вестниците
и списанията описваха двойката като бляскава
галска версия на семейство Кенеди. Но когато
напипаха подводните камъни в брачния живот,
започнаха да следят двойката отблизо и тонът на
пресата се смени. Много медии отделиха време
на американската ваканция на президента, която
той прекара сам, обяснявайки как съпругата му
е с болно гърло. Фотографите обаче вече я бяха
хванали да пазарува в отлично здраве в един
парижки мол. За развода медиите намекваха
отдавна. Те акцентираха и върху факта, че официалното съобщение от Елисейския дворец дойде
в деня, когато страната се разтресе от стачка
на транспортните работници. Тя предпочитала да
живее в сянка, но нейният съпруг искал да бъде
в светлината на прожекторите, гласи обобщението на историята от избягващата популярността
Сесилия пред регионалния френски вестник L’Est
Republicain. Le Figaro похвали нейната смелост и
подчерта, че се изисква кураж за подобна стъпка.
Вестникът изрази и опасение, че това ще доведе
до сериозни политически последици. Саркози все
още се радва на завидна популярност, но „меденият месец” свърши, написа вестникът. Рейтингът
на Саркози е по-висок, когато ударението се
поставя върху президентския му имидж, отколкото
върху ефективността на неговите действия. Имиджът, който той показа на европейската среща
в Лисабон, носеше маниера на демонстрация,
отбеляза изданието. А демонстрациите означават
несигурност.

ЛАТИНО ИНВАЗИЯТА ПРОМЕНИ ЕФИРА
И СЕ УСТРЕМИ КЪМ ПЕЧАТА
Испанският вестник El Pais е готов да изненада по-младите си читатели, като направи стъпка към
голямата си цел - да бъде hispanic световен еквивалент на излизащия в Париж на английски вестник
International Herald Tribune. Преди няколко години радиото изпревари пресата, започвайки да развива
хиспаник формата. Радиостанциите се възползваха от демографските промени, които настъпиха в някои
райони на САЩ в резултат на голямата емигрантска вълна от Латинска Америка. Много радиостанции
положиха усилия да се приспособят към наличието на огромна, испаноговореща аудитория, като адресираха програмите си именно към нея. Те съобразиха музикалното съдържание на своите плейлисти
със съвременната латино музика, като се фокусираха най-вече върху северномексиканската, защото
големият брой имигранти в САЩ са от мексикански произход. Това преформатиране на програмите на
някои радиостанции подтикна много от латино звездите да презапишат успешните си сингли от английски на испански език. Доскоро пътят към успеха минаваше задължително през хитове на английски.
След радиостанциите дойде ред на създадения през 1976 г., непосредствено след падането на диктатора Франко, вестник „Ел Паис” да облече новия формат. За реформирания си облик изданието се
готви още от 1994 г., когато се опита да пробие на вестникарския пазар в Мексико. „Ел Паис” обикновено се разпространява в 40-хиляден тираж извън Испания, което е 10 процента от цялостния му тираж,
който се движи в рамките на 400 000 според данните на агенцията за мониторинг OJD. Двете страни, в
които най-много се купува „Ел Паис”, са Аржентина и Мексико. В изпълнение на своята цел да засили
притока на новини от Латинска Америка вестникът увеличава кореспондентите си там. Преследвайки
формулата на хиспаник формата, „Ел Паис” възнамерява в близко бъдеще да превземе и интернет
пространството.
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LAVAZZA 2008 ПРЕЛЪСТЯВА С КРАСИВИ ЖЕНИ В
РАЗКОШНИ КРАЛСКИ ДЕКОРИ

Mеждународната предпремиера на календара на Lavazza
за 2008 във Версайския дворец в Париж показа очарователни
образи сред пищен декор. „Най-величественото еспресо
изживяване” е заглавието на 16-тото издание на календара,
създадено от известния шотландски фотограф Финли Маккей.
Под художественото ръководство на агенция Armando Testa
календарът показва пищността на въображаеми кралски дворове чрез оригинална фотографска интерпретация.
Шестте образа, дело на един от най-популярните артисти в
съвременната фотография, са вдъхновени от стила Арт Нуво.
Фотографиите загатват за въображаемите светове на имперските дворове във Франция и Китай и дори за рицарството
през средните векове.
С прелъстителния си вид сред разкошни декори кралиците от
календара канят публиката да се наслади на едно величествено изживяване, а кралят е еспресото Lavazza.
Франческа Лаваца, мениджър на отдел “Корпоративен
имидж” в едноименната компания, коментира: “Финли Маккей
ни спечели със своята отдаденост на темата и на цялостния
проект. Маккей създаде елегантен и разкошен, чувствен и в
същото време ироничен и модерен календар. Ако трябва да
определя Финли с една дума, бих казала, че той е енергия в
чистата й форма.”
Шестнайсетото издание на календара включва и творение
на английската дизайнерка Вивиан Уестууд. Италианският
дизайнер на луксозна бижутерия Дамяни също е предоставил
накити с диаманти, които допълват кралските одежди.
Настоящото издание на календара на Lavazza дава богат
израз на очарователната женственост. Посланието на календара е, че всеки може да си позволи една ”кралска” почивка
за кафе, един миг на истински лукс и елегантност.

Финли Маккей е роден през 1973 г. в Шотландия. В средата на 90-те години учи в училището за изящни изкуства в
Глазгоу. По-късно се премества в Лондон и става асистент на фотографи като Джулиан Брод, Алекс Кейли и
Илейн Константин, за които работи на пълен работен
ден в периода от 1999 до 2002 г.
През 2002 Финли започва да се концентрира върху своето
собствено портфолио, в което развива нов и оригинален
стил въз основа на визуалните поптечения на уличното
изкуство и анимационните филмчета. Неговата работа
е силно повлияна и от класическата английска графика.
Първата професионална възможност за младия фотограф
идва от модната марка Diesel - фотографиите за кампанията „Работи здраво” донасят на него и на агенция
KesselsKramer три бронзови лъва от фестивала в Кан.
Маккей е правил снимки за издания като “Ню Йорк Таймс”,
известното английско списание за мода и лайфстайл
Sleazenation, списанието за фотография “125” и за “Арена”. В последно време е работил за Nike, Adidas, Olympus,
Бритиш Телеком, Шотландската балетна трупа, Channel
4, Английската национална опера и прочутия лондонски
магазин „Хародс”.

От 1993 до 2007
1993 и 1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Хелмут Нютън
Елен фон Унверт
Фердинандо Шанна
Албърт Уотсън
Марино Паризотто
Магнум Фотос
Елиът Еруит
Мартин Франк и Ричард Калвър
Дейвид Лашапел
Жан-Батист Мондино
Тиери ле Гуес
Ервин Олаф
Елън фон Унверт
Еухенио Рекуенко
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Семейството на Chellomedia излезе с нова,
хармонизирана визия
След две години на непрекъснато разширяване и развитие Chellomedia обединява своите
бизнес единици под нова визия, която ще бъде
развита през следващите месеци. Шестте бизнес единици на компанията ще променят търговската си марка на Chello, както и функцията или региона на бизнеса - Chello Interactive,
Chello On Demand, Chello Multicanal, Chello
Zone, Chello Central Europe и Chello Benelux.
В някои случаи старото име на придобита
компания може също така да бъде включено в
новото търговско име.
Chello Zone (преди Zone Media) ще бъде първата бизнес единица, която ще въведе новото
си име. Останалите части на Chellomedia
ще направят това по-късно през октомври и
ноември.
„Създавайки една свързваща идентичност за
всичките си бизнес единици, ние полагаме основите за бъдещо развитие в нови територии
- обяснява Ниъл Кърън, изпълнителен директор
на Chellomedia. - Нашите хармонизирани
търговски марки и бизнес стратегия обединяват бизнес единиците и екипите ни по света,
като осигуряват една ясна единна марка за
разнообразното ни и динамично портфолио
телевизионни канали, което остава непроменено.”
Посланието Zone все още e валидно. С името
Chello Zone се утвърждава и марковата рамка
Zone, която бе създадена миналата година
в подкрепа на разнообразното портфолио
телевизионни канали. Имената на каналите на
Chello Zone няма да претърпят промени. Zone
Reality, Zone Romantica, Zone Club, Extreme
Sports Channel и най-новото попълнение - каналът за деца в предучилищна възраст JimJam,
ще запазят имената си.

споразумение за изкупуване на акциите на
германската Verlagsgruppe Handelsblatt в
„Икономедиа” АД. Досега те притежаваха
50% в общото дружество. „Работихме отлично
с Handelsblatt през последните три години.
Сега те приеха нашето предложение
да изкупим обратно техните акции в „Икономедиа”. На базата на опита и успехите през
последните години „Икономедиа” ще продължи стратегическия си растеж”, коментира Иво
Прокопиев. Промяната в собствеността ще се
отрази върху плановете за развитие на групата
фирми „Икономедиа”.
След сделката няма да има ограничение на
областите, в които „Икономедиа” инвестира,
включително в електронни медии и външна
реклама. Основен приоритет остават интернет проектите. Най-голямата инвестиция, която
компанията ще направи през 2008 г., ще е в
изграждане на собствена печатница.
„Икономедиа” обмисля възможността да стане публична компания.

„120 минути Метрополис” тръгва по „Алфа
радио” - София
Предаването ще звучи в ефира на „Алфа
радио” - София (88,4) всяка сряда от 18,00
до 20,00 часа, с повторение в неделя от 09,00
до 11,00. То ще предлага отново на феновете
най-доброто от световната и българска хаус,
лаундж и чил аут музика, представена от диджеите на „Метрополис”.
„Когато стартирахме нашите предавания
преди време, ни питаха какви са тези песни
без думи и с дължина по 10 минути. Вярвам, че
нещата доста са се променили оттогава”, каза по повод възраждането на предаването DJ
Стивън от „Метрополис”, който ще е и негов
водещ. Първите 60 минути ще представят
музикални новини, нови парчета на различни
диджеи и музикални лейбъли, ремикси. Ще
звучат и уникални, неиздавани тракове, които
феновете ще имат възможността да слушат
единствено в ефира на „Алфа Радио” - София. Вторият час от “120 минути Метрополис”
е запазена територия за микс от сетове на
различни диджеи, гостували на „Метрополис”,
както и за музика от самия „Метрополис”.

Gentleman се разпространява самостоятелно
и заедно с в. “Дневник”
Излезе първият брой на списание Gentleman,
който се издава от „Икономедиа” АД по
лиценз на ClassEditori - най-голямата италианска компания за бизнес медии. В Италия
списанието излиза от 1998 година, като се
разпространява с финансовия всекидневник
MF/Milano Finanza, но има и самостоятелни
продажби. В България формулата ще е същата
- всеки трети петък Gentleman може да бъде
купен с вестник „Дневник” (на цена 2 лева), но
ще има и тираж за отделна продажба с цена
4 лева.

„Икономедиа” АД изкупува обратно акциите
си от Verlagsgruppe Handelsblatt
Издателите от българска страна Иво Прокопиев и Филип Харманджиев постигнаха

Първият брой на списание GEO излиза в средата на ноември
Новото списание на Вестникарска група
„България” ще излезе на пазара в средата
на ноември. GEO е образователно месечно
списание, което излиза за първи път в Германия през 1976 година. Сега то е сред най-обичаните и уважавани издания в Европа. Всеки
месец списанието достига до над 10 милиона
читатели в Германия, Франция, Испания,
Швейцария, Хърватска, Италия, Русия,
Австрия, Румъния, Гърция, Словакия, Унгария,
Чехия, Турция, Словения. Списание GEO се
отличава с превъзходна илюстрация, извънредно високо качество на печата, както и
с материали, написани с въображение и
отговорност.

ВВТ с нова визия и нова програмна схема
От началото на октомври телевизия ВВТ е
сериозно реформирана. Информационната й
програма включва десетминутни емисии новини на всеки кръгъл час и емисии по 20 минути
в 12, 17, 19 и 23 часа. Всички зрители на ВВТ
имат вече и възможността да гледат директни
включвания от мястото на събитието. В ефира
на ВВТ стартира сутрешен информационен
блок с водещ Денислав Борисов. „Лицата“ ще
е новото предаване на телевизията с водещ
Ваня Манолова - всяка неделя от 18 часа,
веднага след новините. Предаването влиза в
стила на новия информационно-публицистичен
облик на телевизията. То ще търси развитието

на най-важните събития, но със собствено
„сито” за лицата и онова, което остава отвъд
ролите им. В делничните вечери от 20,10 часа
ВВТ ще представя документални филми за световноизвестни политически личности и събития,
дали отражение върху историята на човечеството.
Econ.bg с нова визия
Деловият портал Econ.bg от началото на
месец октомври е с нова визия. Един от найголемите информационни портали в България,
предоставящ безплатна актуална и надеждна
информация за икономиката в страната и
света, е с различен, осъвременен дизайн и
функционира по нов начин.
Стартира www.pipe.bg - онлайн общество за
споделяне на връзки в интернет
„Икономедиа” АД представи новия си онлайн
проект - Уеб 2.0 сайт за споделяне на интересни линкове в интернет. Pipe.bg e демократична медия, отворена за всички интернет
потребители. Съдържанието му се предоставя
изцяло от посетителите.
Те качват в сайта отправка към страница в
интернет, която им е направила впечатление,
или гласуват за връзките, които други вече са
предоставили. Pipe.bg няма редактори - посетителите му определят кои материали харесват най-много, като гласуват за тях. HYPERLINK
“http://www.Pipe.bg” www.Pipe.bg е третият
онлайн продукт, който „Икономедиа” представя през 2007 година и 26-и в портфолиото й.
Нови авторски предавания в програмата на
MSAT
В обновената си програмна схема, която
стартира от месец октомври, сателитната
телевизия MSAT ще представи и две нови
предавания. Първото предаване - „По тъмно”,
ще отразява криминалните новини от седмицата в София и страната. Предаването ще
си партнира с МВР при провеждането на
различни полицейски акции и мероприятия и
ще се излъчва всеки петък от 18,30 часа. Второто предаване е за културния живот в София
и се нарича „Артзона”. То ще бъде излъчвано
всеки петък от 17 часа и чрез различни телевизионни похвати ще запознава зрителите с културни събития от цялата стана и с творчески
личности. Предаването е с продължителност
30 минути и водещ Иван Върбанов, ново лице
на телевизията.
WAZ откриха свое кореспондентско бюро в
Брюксел
В средата на октомври ВАЦ официално откри
кореспондентско бюро на издателската група
в сърцето на европейската столица Брюксел.
Бюрото на ВАЦ е първото по рода си мултинационално обединение на вестникари, произвеждащо продукт, който се публикува в 27
издания в цяла Европа с дневен тираж от над
2,7 млн. екземпляра. Тринайсет журналисти от
изданията на медийната група в Централна и
Източна Европа вече осем месеца отразяват
европейската проблематика за читателите й
в Германия, Австрия, България, Македония,
Румъния, Хърватия и Унгария. Сред тях са и
кореспондентите на в. „24 часа”

Йовка Димитрова и на в. „Дневен Труд”
Веселин Желев.
„С откриването на брюкселския си офис
ВАЦ се опитва да затвори празнината между
значението на европейската проблематика
и разбирането на хората за нея”, заяви в
посланието си изпълнителният директор на
медийната група Бодо Хомбах. Той изтъкна, че
идеята зад създаването на бюрото е да придаде на журналистическото отразяване на
събитията в Брюксел същата стойност, както
на случващото се в столиците на Германия,
България, Румъния, Унгария, Македония и
Хърватия, които имат свои пратеници в него.
„Петнайсет добри неща” по радио FM+
Радио FM+ стартира кампанията в полза на
обществото, наречена „15 добри неща”.
Радиото организира национално допитване
до своите слушатели, които ще могат да дават
идеите си за разкрасяването на града, в който живеят. Изборът на добрите дела ще става
директно в ефир, а реализацията е дело на
екипа на радиото.
Сусана Бака в България
На 10 ноември Сусана Бака и нейната група,
състояща се от двама перкусионисти - Хуан
Котито Медрано и Уго Браво, китариста
Серхио Валдеос и басиста Давид Пинто,
ще свирят афро-перуанската си музика за
своите български фенове. Концертът ще е в
зала България от 20 часа и е организиран от
Джаз +. Билети се предлагат в Дюкян Меломан
(meloman-bg.com) и разпространителската
мрежа на eventim.bg и ticketstream.bg.
Рекордно участие в Ехрореклама 2007
Поредното, 17-то издание на „Ехрореклама
2007” се проведе в НДК през октомври. Тази
година взеха участие рекорден брой фирми
- 180, които представиха своите постижения
в областта на графичния, пространствения и
уебдизайна, телевизионната и радиорекламата. Във фоайетата можеха да се видят още
мултимедийни продукти, рекламна фотография, презентация на външна и печатна
реклама.
„С всяка изминала година се наблюдава стабилно нарастване на участниците с по 15 - 20
фирми на изложение”, каза Вихра Огнянова,
управител на „Прим Дизайн”, организатор на
изложението. От 8 години „Прим Дизайн” е
съсобственик на „Ехрореклама” съвместно
с НДК. Най-големият бум на тазгодишното
изложение отбеляза конкурсната програма, в
която взеха участие 300 проекта. Голямата награда бе присъдена на Sixfingers за цялостно
представяне в рекламния салон. „Радва ме
това, че българските фирми имат все по-добро
самочувствие и визия. Много от тях са в крак
със световните тенденции, защото излагат в
други страни и работят с чужди фирми. Главният проблем не е във финансите, а в средствата. Ние се стараем да възпитаме вкуса
на клиентите, но има още какво да се желае
в тази посока. Това си личи по категорията
„Нереализирани проекти” и крайния резултат,
след като те бъдат съобразени с вкуса на
клиентите”, отбелязва в заключение
Вихра Огнянова.
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Рингтон, който чуват само тийнейджърите, е
новият хит по MAD TV
Музикалната телевизия MAD TV предоставя на
зрителите си последния писък на модата сред
младежите - рингтон, който можеш да чуеш
само ако си на възраст до 19 години.
Продуктът се казва „Teen Tester” и е недостъпен за учители, родители, както и за всеки,
навършил 19. В Гърция услугата бележи огромен успех, а в България само за първите 3 дни
зрителите на MAD TV регистрираха рекорден
брой даунлоудвания.
МAD TV е единствената медия, която предлага услугата у нас за период от 2 седмици.
Новият клип на Елица и Стоян „Земя” ще бъде
излъчен ексклузивно в ефира на MAD TV
Феновете на Елица и Стоян ще могат да гледат
в продължение на 10 дни видеоклипа по MAD
TV. „Земя” е част от световната кампания
Keep the Earth Clean („Пазете земята чиста”),
подкрепяна и от Боно от U2. Сингълът “Земя”
е част от концепция в подкрепа на проекта,
която включва 4 отделни парчета. Режисьор на
видеото е Валери Милев. Елица и Стоян наскоро представиха своя видеоклип на среща на
ЮНЕСКО в Япония.
С първия си сингъл „Вода” тандемът се класира на 5-о място на „Евровизия”, а видеото бе
отличено за най-добър български видеоклип
на тазгодишните музикални награди на MAD в
Гърция.
Следващите два сингъла от проекта ще бъдат
издадени през 2008 година и ще се наричат
„Огън” и „Въздух”.
Десислава ще е първата участничка в “Secret
Concert”
Българското издание на “Secret Concert” ще
се проведе на 13 ноември със специалното съдействие на Coca-Cola. Певицата ще

разкрие различна страна от своя артистичен
стил, като представи изцяло нов и нетипичен за
нея репертоар.
“2007 година за мен започна страхотно. След
едно атрактивно риалити, национално турне
с най-добрите актьори от “Комиците” и много
участия из страната и навън ме очаква нещо,
дори още по-вълнуващо за мен като изпълнител. Този концерт е това, което съм мечтала
много години, и заедно с телевизия МАD сега
сме на път да сбъднем тази мечта. Вълнувам се
много”, каза Десислава.
Madame Figaro ще направи своя дебют в България на 1 декември 2007 г.
Миналия месец в столичния клуб „Тифани”
екипът на Media Group SD Ltd. направи техническа презентация на най-новия си медиен
продукт - списанието за жени Madame Figaro.
Според издателите то е номер 1 на френския
пазар, изпреварвайки по продажби Elle и
Marie Claire. Успехът му се дължи на факта, че
Madame Figaro е списание за активните жени
в големия град, които бързо и сръчно преминават през събитията и интересните факти от
модния и културния живот.
Madame Figaro не диктува директно модните
тенденции на своите читателки, а им предлага свеж поглед към света на модата, като им
помага да развиват своята индивидуалност.
Списанието е с над 20-годишна история във
Франция. Очаква се тo да спечели българската аудитория с елегантен стил и експертно
око. Официалната му поява у нас ще бъде
предшествана от launch party в посолството
на Франция, по време на което ще бъде представен нулевият брой за рекламодатели.
Издателите разказват още, че списанието ще
излиза два пъти в месеца, на 1-ви и на 15-и, в
40 000 тираж за всяко едно от двуседмичните
издания. Книжното тяло от 96 страници и 4

корици ще изненада българските читателки
с интересна и атрактивна цена - 1,99 лева.
Съдържанието е 50% мода, 30% козметика, а
останалото е всичко, което интересува младата жена. Като събирателен образ на своята
таргет аудитория, издателите виждат Миа
Сантова, която ще бъде и главен редактор на
българското издание.
Кабелни проблеми, кабелни решения
Наскоро имах привилегията да модерирам
един от най-интересните панели на конференцията и изложбата в Закопане на полската
Камара на електронната комуникация (PIKE).
Озаглавен “Кабелна Европа: ситуацията за
кабелните оператори в текущите пазари”, форумът събра на едно място представители на
индустрията от не по-малко от седем държави,
предимно от Източна Европа.
Страната домакин, Полша, е без съмнение
една от най-бързо развиващите се в тази
сфера в региона, както посочи президентът
на PIKE Йежи Стражевски, с аудитория над
европейските стандарти и кабелно и интернет покритие съответно 45 и 20 процента. Тя е
също така и много конкурентна със своите
кабелни оператори, които посрещат предизвикателствата не само на три DTH платформи,
но също и на TPSA, който има вече 50 000
абонати на дигитална телевизия.
Другите пазари се изправят лице в лице с
техен набор от проблеми. Съседната Украйна
например все още - според Юлия Молчанова, генерален директор на местния Cable TV
Union - преживява технологичен застой, тъй
като 2/3 от домакинствата не ползват компютър и нямат достъп до интернет. Нещо повече,
законодателството и авторските права трябва
тепърва да се развиват. Въпреки това страната има 600 кабелни оператора, 15 от които
декларират над 50 000 абонати, а собствени-
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ците на сателитни чинии са над 2 милионa.
Руската кабелна индустрия, както посочва
Сергей Столярчук, председател на Кабелната
асоциация в страната, работи в относително
трудни обстоятелства, заради политическия
натиск, който медиите трябва да понасят.
Латвия междувременно, според Вайва Зукиене, президент на местната TV асоциация,
има много сходни характеристики с полския
пазар, въпреки че представлява само част от
неговия размер.
Между Словакия и Чешката република има
също доста прилики, установиха участниците в
конференцията. Въпреки че немският кабелен
пазар няма много общо с пазара в Централна
и Източна Европа, неговият опит може да бъде
ползван и повторен в региона.
Ако трябва да намерим ключовото послание,
направено на форума, то навярно се състои
в това, че на дигитализацията и особено на
осигуряването на допълнителни услуги трябва
да се гледа като на постижение по пътя към
целта, a не като на крайна цел. Със сигурност
е далновидно всяка страна от региона да
отдаде необходимото внимание на това.
(Chris Dziadul Reports, Broadband TV News)
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